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INLEIDING 

Dit document beschrijft hoe aanbieders van s-GGZ een toewijzing aanvragen voor de te 

leveren hulp. Ook beschrijven we hoe aanbieders wijzigingen gedurende hulp administratief 

kunnen verwerken. Via deze link vindt u de invulinstructie voor het JW315 bericht (verzoek 

om toewijzing). 

 

STANDAARDEN IN DUUR EN VOLUME PER PRODUCT 

Elke toewijzing vindt plaats volgens een standaardvolume en standaardduur van een 

product. De standaarden zijn weergeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 1: contractafspraken per product j-GGZ. 

 

GELDIGHEIDSDUUR VERWIJZING 

Aan elke toewijzing ligt een verwijzing ten grondslag van een wettelijke verwijzer volgens de 

jeugdwet: gecertificeerde instelling, jeugdarts, medisch specialist, huisarts of gemeentelijke 

toegang. 

 

De geldigheidsduur van de verwijzing is beperkt. Zie tabel 1 voor de geldigheidsduur per 

product. Is de verwijzing verlopen, dan is een nieuwe toewijzing (verlenging) alleen mogelijk 

als er sprake is van een nieuwe verwijzing door een wettelijke verwijzer. Dit kan ook de 

gemeentelijke toegang zijn. Een verlenging voor crisis of diagnostiek is niet mogelijk. 

 

BESCHRIJVING VAN HET ADMINISTRATIEVE PROCES ROND DE TOEWIJZING  

 

Eerste toewijzing aanvragen voor diagnostiek en behandeling  

 Client meldt zich bij een wettelijke verwijzer 

 Client meldt zich vervolgens met een verwijsbrief of ondersteuningsplan van de 

toegang bij de aanbieder 

 De aanbieder start diagnostiek 

 Is na diagnostiek geen behandeling nodig, dan vraagt de aanbieder alleen het 

product diagnostiek aan met een JW315  

 Is na diagnostiek wel behandeling nodig, dan vraagt de aanbieder alleen de 

betreffende  behandelgroep (duurzaam, basaal of EPA) aan met een JW315. De 

geleverde diagnostiek is ook onder deze productcode met terugwerkende kracht te 

declareren. 

 Gemeenten geven vervolgens een toewijzing (JW301) af met een standaardduur, 

standaardvolume en productcode volgens bovenstaande tabel 1. 

 

Product Standaard 

Volumenorm 

Eenheid Standaardduur 

eerste 

Toewijzing 

Geldigheidsduur 

verwijzing 

Stabilisatiegroep/Duurzaam  10.000 Minuut 2 jaar 2 jaar 

Basale 

stoornissen/Perspectief  
8.000 Minuut 1 jaar 1 jaar 

EPA/Intensief  12.000 Minuut 2 jaar 2 jaar 

Diagnostiek  1.500 Minuut 3 maanden 3 maanden 

Crisis behandeling  1.800 Minuut 2 maanden 2 maanden 

Beschikbaarheidscomponent 

Crisis (BCC) 
1 

Stuk per 

cliënt 
2 maanden 2 maanden 

https://www.zorgregiomijov.nl/aanbieders/104-documenten-en-downloads


Verlenging van de duur van de toewijzing, omdat de verwijzing is verlopen 

 Indien de verwijzing is verlopen, dan haalt de cliënt een nieuwe verwijzing op bij de 

gemeentelijke toegang of een andere wettelijke verwijzer 

 De aanbieder dient een nieuwe JW315 in, als de cliënt een nieuwe verwijzing heeft 

ontvangen 

 Gemeente stuurt een nieuwe toewijzing conform standaarden bij product (zie tabel 1) 

 

Ophoging van volume of wijziging product, omdat er meer of andere hulp nodig is 

 De aanbieder neemt buiten het berichtenverkeer contact op met toegang 

 De gemeente past de initiële toewijzing aan  

 

 

  



BESCHRIJVING VERSCHILLENDE SCENARIO’S:  

 

Situatie 1 Productcode Volume Duur 

Ophoging van 

minuten, binnen 

hetzelfde product 

Blijf gelijk Eenmaal het 

standaardvolumenorm 

wordt opgeteld bij de 

toewijzing 

Blijft gelijk 

 

Binnen de geldigheidsduur van de verwijzing kan het volume van de toewijzing worden 

verhoogd.  

 

Voorbeeld: op 1 januari 2018 wordt een cliënt verwezen naar sGGZ en start de aanbieder  

met een behandeling EPA. De verwijzing heeft een geldigheidsduur van twee jaar. De 

einddatum van de initiële toewijzing is daarom 1 januari 2020.  

Indien er gedurende het  jaar een ophoging van volume nodig is. Het volume wordt per 

verhoging op gehoogd met de standaard volumenorm. In het geval van EPA/Intensief is dit 

een ophoging van 12.000 minuten. De totale toewijzing komt hiermee op 24.000 minuten. De 

einddatum van de nieuwe toewijzing blijft staan op 1 januari 2020.  

  

Situatie 2 Productcode Volume Duur 

Verlenging van de 

duur van hetzelfde 

product op basis van 

een nieuwe 

verwijzing 

Blijft gelijk Standaard 

volumenorm wordt 

opnieuw toegewezen 

Standaardduur 

wordt opnieuw 

toegewezen 

 

De geldigheidsduur van de verwijzing is beperkt. Zie tabel 1 voor de geldigheidsduur per 

product. Is de verwijzing verlopen,  dan is een nieuwe toewijzing (verlenging) alleen mogelijk 

als er sprake is van een nieuwe verwijzing door een wettelijke verwijzer. Dit kan ook de 

gemeentelijke toegang zijn. 

 

Voorbeeld: op 1 januari 2018 wordt een cliënt verwezen naar sGGZ en start de aanbieder  

met een behandeling EPA. De verwijzing heeft een geldigheidsduur van twee jaar. De 

einddatum van de initiële toewijzing is daarom 1 januari 2020.  

 

Ook na 1 januari 2020 is dezelfde hulp nodig. De cliënt moet hier een nieuwe verwijzing 

ophalen. Dit kan via dezelfde huisarts, maar ook via de gemeentelijke toegang. Als er 

opnieuw is verwezen kan de aanbieder een nieuwe toewijzing aanvragen. In het geval van 

EPA/Intensief geeft de gemeente een nieuwe toewijzing van 12.000 minuten. De einddatum 

van de nieuwe toewijzing is 1 januari 2022, omdat dit product standaard voor 2 jaar wordt 

toegewezen. 

  



Situatie 3 Productcode Volume Duur 

Wijziging naar product 

met een lagere 

volumenorm 

Wijzigt Oorspronkelijke 

volume blijft staan 

Blijft gelijk 

 

Binnen de geldigheidsduur van de verwijzing kan het toegewezen product  worden 

veranderd.  

 

Voorbeeld: op 1 januari 2018 wordt een cliënt verwezen naar s-GGZ en start de aanbieder 

met een behandeling EPA. Dit product heeft een volumenorm van 12.000 minuten. De 

verwijzing heeft een geldigheidsduur van twee jaar. De einddatum van de initiële toewijzing 

is daarom 1 januari 2020. 

 

Gedurende de behandeling vermindert de problematiek. Het product Basale 

stoornissen/Perspectief is nu meer passend. De product heeft een lagere volumenorm van 

8.000 minuten. De aanbieder neemt buiten het berichtenverkeer contact op met de 

gemeentelijke toegang om het product EPA/Intensief te wijzigingen naar Basale 

stoornissen/Perspectief. De nieuwe toewijzing bevat 8.000 minuten. Er wordt niet verrekend 

met de eerste toewijzing. De einddatum wijzigt niet en blijft 1 januari 2020. 

 

Situatie 4 Productcode Volume Duur 

Wijziging naar 

product met hogere 

volumenorm 

Wijzigt Standaardvolume 

voor nieuw product 

wordt toegewezen 

Indien de 

standaardduur van 

het nieuwe product 

langer is, wordt 

deze verlengd. 

Hierbij wordt 

gerekend vanaf de 

startdatum van de 

eerste toewijzing. 

 

Binnen de geldigheidsduur van de verwijzing kan het product wijzigen. Dit product kan een 

hogere volumenorm hebben of een langere duur. 

 

Voorbeeld: op 1 januari 2018 wordt een cliënt verwezen naar s-GGZ en start de aanbieder 

met een behandeling Basale stoornissen/Perspectief. De verwijzing heeft een 

geldigheidsduur van een jaar. De einddatum van de initiële toewijzing is daarom 1 januari 

2019.  

 

Gedurende de behandeling neemt in september 2018 de problematiek toe. Het product 

EPA/Intensief is nu meer passend. De aanbieder neemt contact op met de toegang om het 

product Basale stoornissen/Perspectief te wijzigen naar EPA/Intensief. De toewijzing voor 

Basale stoornissen/Perspectief wordt beëindigd. De gemeente stuurt een nieuwe toewijzing 

voor EPA/Intensief. De toewijzing bevat de standaard volumenorm voor EPA/Intensief van 

12.000 minuten. Er wordt niet verrekend met reeds geleverde minuten onder de vorige 

toewijzing. De datum van de oorspronkelijke verwijzing op 1 januari 2018 blijft leidend. De 

einddatum van de nieuwe toewijzing wordt daarom verlengd naar 1 januari 2020. Dit komt 

overeen met de standaardduur voor EPA/Intensief van 2 jaar. 


